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Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty z przetargu pisemnego nieogruniczonego na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku

Szpital w SzczeciŃu Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zawiadamia o wyborze oferty w przetargu
pisemnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Szpitala
w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibąw Szczecinku.

W wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta złożona przęz Pana Waldemara
Wieczorek * prowadzącego działalność Apteka ,,Przy Szpitalu" Waldemar Wieczorek
(ul. Kościuszki 36,78 - 400 Szczecinek).

uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym przez Szpital w SzczeciŃu Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości (nieruchomości
gruntowej o pow.0,0363 ha, obręb ewidencyjny nr 72, połozonej w Szczecinkuplzy ul. Kościuszki
36, działka m 5716, zabudowana budyŃiem usługowo handlowym dwupoziomowym
wolnostojącym o łącznej powierzchni użytkowej 206,87 m2) stanowiącej własność Szpitala
w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku w dniu 18 pńdziemika 2016 r. komisja
przetargowa dokonała oceny złozonych ofer1.

W toku postępowania wpłynęły cztery wadia. W wyznaczonym przez zbywcę terminie wpłynęły
trzy oferty, wobec częgo do przetargu przystąpiło trzech oferentów, z czego dwie oferty zostały
dopuszczone:

Oferta nr 1: Sławomir Szalewski (ul. Sportowa 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie), zaoferowana
kwota: 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć fsięcy złotych), wymagane przez zbywcę wadium
w ustalonej warunkami ptzetargu wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięó tysięcy złotych)
wpłynęło w terminie - oferta dopuszczona,

Oferta nr 2; Sobol Health Center SI(A (ul. Bitwy pod Płowcami 32lI8, 81 - 730 Sopot),
zaoferowana kwota: 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), wadium
złożone przęz oferenta wpłynęło po terminie przewidzianym w pkt. 4 ogłoszenia o pisemnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (tj. po dniu 13 paździemika 2016 r.),

dodatkowo złożone przęz oferenta wadium nie zostało wpłacone w wysokości wymaganej przez
zbywcę w pkt. 4 ogłoszenia o pisemnym przetareu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
(oferent złożył wadium w kwocie 350 zł -trzystapięćdziesiąt złotych) - oferta niedopuszczona,
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Oferta nr 3: Apteka ,,Przy Szpitalu" Waldemar Wieczorek (ul. Kościuszki 36, 78 - 400
Szczecinek), zaoferowana kwota: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), wymagane
ptzez zbywcę wadium w ustalonej warunkami ptzetargu wysokości 35.000,00 zł (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych) wpłynęło w terminie - oferta dopuszczona.

Wobec powyższego komisja przetargowa w dniu 18 pńdziemika20l6 r. rozstrzygnęła, iż:

1) najwyższą ceną osiągniętą w przetargu jest kwota 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy
zŁotych),

2) nabywcą nieruchomości został Waldemar Wieczorek prowadzący działalność Apteka ,,Przy
Szpitalu" (u1. Kościuszki 36,78 - 400 Szczecinek).

Zgodnie z pkt. 16 ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
o tęrminie i miejscu podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.
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